
Protokof ¡ fört vid Högklints Villaägareförenings Årsmöte för verksamhetsåret 2OL4-2O15

Datum: 5:e augusti 2015
Plats: Nygårds

Närvarade ca 30 personer

5 1 a Till Ordförande för årsmötet valdes Anna Ekman

5 1 b T¡ll Sekreterare för årsmötet valdes Tove Boqvist

5 2 Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Janet Gardell samt Göran E Larsson

5 3 Mötet ansågs behörigen utlyst och dagordningen godkändes.

5 4 Styrelsens årsberättelse och ekonomiska redogörelse for tiden 7 juli 2Ot4-30 juni 2015
presenterades.

5 5 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

S 6 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för föreningens förvaltning och ekonomi under
verksamhetsåret.

5 7 Arenden och motioner- inga inkomna

5 8 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift om 100 kr per år vilket också beslutades av mötet

5 9 Mötet beslutade om följande valav styrelseledamöter:

Ordinarie ledamot på två år: Charlotte Narbom samt Jan Ringbom

Ârsmötet beslutade att inte ersätta Tove Boqvist som avgår efter två år i styrelsen då stadgarna
anger att antalet styrelseledamöter skall uppgå till min 3 och max 5.

Styrelse och valberedning skall dock ínför nästa årsmöte sträva efter en bättre fördelning mellan
sommarboende och bofasta.

5 10 Möte beslutade om följande val av styrelsesuppleanter på ett år:

Tove Boqvist samt Katinka Rheyneclaudes

5 1L Möte beslutade om följande val av två stycken revisorer och två stycken revisorsuppleanter:

Revisorer: Gunnar Smitterberg samt Bo Magnusson

Revísorssuppleanter: Roland Hoas samt Björn Söderholm

5 12 Mötet beslutade om följande val av valberedning

Stefan Wilsson - Sammankallande

Göran E Larsson - Suppleant



5 13 Mötet beslutade om följande val av festkommitté

Peter Toft - Sammankallande

Kristina Dalén

Eva DeVries

5 14 övriga frågor

Datum för strandsttidning, korvgrillning, årsmöte somt fest.

Det beslutades att nästa årsmöte skall förläggas till andra veckan ijuli. Det framfördes synpunkter på

att strandstädningen bör ligga i början av sommar gärna runt midsommar och att strandstädning och

korvgrillning inte behöver ske vid samma tillfälle. Styrelsen fick i uppdrag att formulera ordningen för

detta och att igod tid bestämma datum för de olika aktiviteterna och informera föreningens

medlemmar.

Busslinje ut till Högklint

För närvarande finns det inga planer från Region Gotland om att detta skall återinföras

Medlemsutvecklingen

Trenden är negativ med ett minskande antal medlemmar från år till år. Detta trots att styrelsen i år

delat ut över 250 inbetalningskort till i princip samtliga brevlådor inom föreninges område i samband

med inbjudan t¡ll strandstädning samt kallelse till årsmöte. Frågan om ytterligare aktiviteter såsom

dörrknackning för att nå fram till nyinflyttade lyftes.

E rf o re n h ets utbyte m e d ti d i g o re sty re I s e I e d o m öte r

Då styrelsen är ny i sin sammansättning framfördes synpunkten om att det kunde vara idé att få till

ett erfarenhetsutbyte med tidígare styrelseledamöter för att få lite tips och idéer.

5 15 Mötet förklaras avslutat

lrr;,l.nt- T^*øryrfi-
Anna Ekman

Ordförande

Janet Gardell

Tove Boqvist

Mötets Sekreterare

Göran E Larsson

Justeringsperson Justeringsperson


